
 

Постигната реална доходност за периода от 01.07.2004 г до 31.12.2016 г. при управление на фондовете за 
допълнително пенсионно осигуряване 

 
 ДПФ ППФ УПФ 

Номинална доходност 01.07.2004 - 31.12.2016 66.33% 78.78% 83.80% 

Инфлация 01.07.2004 - 31.12.2016 56.21% 56.21% 56.21% 

Реална доходност за период 01.07.2004 г. - 31.12.2016 г 6.48% 14.45% 17.66% 

 
 

Номинална годишна доходност за период от 5 години ДПФ ППФ УПФ 

2012 г. 7,23 % 7.02 % 8.22 % 

2013 г. 7.09 % 5.37 % 4.49 % 

2014 г. 4.50 % 4.39 % 6.15 % 

2015 г. 3.55 % 4.21 % 3.87 % 

2016 г. 4.89 % 3.43 % 4.50 % 

Средна геометрична доходност за период от 5 години 5.44 % 4.88 % 5.43 % 
 

 

Стандартно отклонение по години за период от 5 години ДПФ ППФ УПФ 

2012 г. 3.50% 3.25% 1.79% 

2013 г. 9.50% 7.72% 4.23% 

2014 г. 8.74% 5.73% 3.63% 

2015 г. 7.87% 6.36% 2.91% 

2016 г. 11.94% 7.84% 2.88% 
 

Коефицент на Шарп по години за период от 5 години ДПФ ППФ УПФ 

2012 г. 2 2.09 4.47 

2013 г. 0.74 0.68 1.04 

2014 г. 0.5 0.75 1.67 

2015 г. 0.47 0.68 1.36 

2016 г. 0.44 0.48 1.67 
 

*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижи. 
*Всички посочени данни за постигната доходност са официално оповестени на електронната страница на Комисията за финансов надзор 
*Номиналната и реалната доходност са изчислени съгласно т. 24.1 и 24.2 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.  
*Стандартното отклонение на доходността и коефициентът на Шарп характеризират риска на портфейла и са изчислени съгласно т. 23.3 и т. 23.4 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали 
на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества. 
* Измененията в инвестиционната политика се публикуват на www.ccb-sila.com 

http://www.fsc.bg/
http://www.ccb-sila.com/

